Exploitatie 2020.
reknr omschrijving

2020

2019

2020

2019

25.972,50

24.166,98

16.413,50

28.601,30

2.073,75

8.731,62

8004 Bijdrage VPG Oost

5.425,00

4.288,00

4023 Kosten helpsters

118,75

499,41

8005 Giften, legaten ed.

473,00

2.244,50

4024 Kosten hoefsmid

75,00

536,66

8007 Rente opbrengsten

23,88

37,72

296,00

745,74

8008 Opbrengst donaties

1.346,08

1.075,54

4026 Vergaderkosten

22,50

34,50

0,00

870,38

4028 Verzekeringen

696,76

858,96

8011 Opbrengst verloting

0,00

275,00

8012 Subsidies

729,88

989,11

8013 Bijdragen (mini) Landdag

4031 Afschrijvingen

0,00

160,00

8015 Opbrengst kleding container

4032 Kosten verloting

0,00

487,45

8039 Vergoeding advertentiekosten

4033 Kosten proefjesdagen

0,00

328,92

9090 Bijzondere baten

4034 Kosten (mini) Landdag

0,00

1.955,24

4035 Attenties

3,98

73,52

4036 Klein materiaal

0,00

499,80

4037 Kosten vrijwilligers/ters

192,01

111,16

4038 Oninbare vorderingen

116,00

4039 Kosten kledinginzameling VPGO

109,93

4021 Stalling
4022 Bakhuur en lessen

4025 Medische verzorging

4029 Contributies
4030 Administratiekosten

4045 Conditietraining paarden

reknr omschrijving
8001 Bijdragen ruiters

8010 Verhuur paarden

Negatief resultaat

0,00

1.932,09

1.090,10

1.355,64

0,00

2.938,15

1.953,75

1.736,25

0,00

262,00

4.000,00

0,00

4.348,03

0,00

35.073,34

45.341,57

230,46

4500,00

9190 Bijzondere lasten

166,28

0,00

Positief resultaat

0,00

4.657,04

35.073,34

45.341,57

4021 Stalling:
Afgesproken is een jaarlijkse prijsverhoging van 2%.
4022 Bakhuur en lessen:
Jaarlijks wordt een prijsverhoging van 2% doorberekend.
4023 Kosten helpsters:
Jaarlijks wordt een prijsverhoging van 2% doorberekend.
4024 Kosten hoefsmid:
Het bekappen ca wordt tegenwoordig door de Dierenartsenpraktijk Den Ham gedaan.
In het afgelopen jaar is er slechts enkele keren bekapt als gevolg van corona.
4025 Medische verzorging:
Het betreft de kosten van inenten en wormkuren en de bezoeken van de veearts ten
behoeve van onze paarden en pony’s.
4030 Administratiekosten:
Het betreft hier portokosten, (kopieer)kosten enz. enz. Het gaat om de volgende
kosten:






Kosten betalingsverkeer RABO
Kosten betalingsverkeer ING
Domeinnaam
Overige kosten (porto, kantoormateriaal enz.)
Totaal
4031 Afschrijvingen:
In 2020 heeft er geen afschrijving plaatsgevonden

€ 139,19
€ 255,70
€ 182,00
€ 152,99
€ 729,88

4032 Kosten loterij:
Vanwege corona is er geen loterij geweest.
4034 Landdag:
Vanwege corona is geen (mini) landdag geweest.
4039 Kosten VPGO:
In 2020 bedroegen de kosten voor het adverteren in de verschillende kranten € 209,96
waarvan we € 100 vergoed hebben gekregen.
8001 Bijdragen ruiters:
De ruiterbijdrage bedraagt normaliter € 32 per maand. Vanwege corona konden er het
grootste deel van het jaar geen lessen gegeven worden. Het bestuur heeft derhalve
besloten om voor de duur van corona de ruiterbijdrage te halveren tot € 16 per maand.
Gelukkig zijn de meeste ruiters hiermee akkoord gegaan. Slechts enkele ruiters hebben
om deze reden opgezegd. Wel leidt dit tot fors minder inkomsten.
8004 V.P.G.Oost:
Vanuit de kledingactie 2019 werd in 2020 een bedrag van € 5.425 (2019 € 4.288)
ontvangen.
8005 Giften en legaten:
Van enkele mensen hebben we giften ontvangen voor in totaal € 473. Eén persoon
heeft de giften voor zijn 40-jarig ambtsjubileum aan onze stichting geschonken!
8008 Donateurs:
In 2020 werden 60 (2019 60) acceptgiro’s verzonden en 8 incasso’s. Door 46 (2018
70) mensen werd gereageerd in de vorm van een bijdrage. Tevens is gebleken dat
jaarlijkse bijdrage van Diaconie van de PKN Hardenberg-Heemse ten onrechte is
geboekt ten gunste van deze post. Dit bedrag had ten gunste van rekeningnummer
8005 Giften en legaten moeten komen.
8010 Verhuur paarden:
Met mw. Dolfing is de afspraak gemaakt dat zij jaarlijks een bedrag aan de stichting
zal betalen voor het gebruik van onze paarden ten behoeve van de zomerkampen.
Deze opbrengst is ingaande 2009 verhoogd met hetzelfde percentage prijsstijging dat
de manege ook aan de stichting doorberekent (jaarlijks 2%). Vanwege corona hebben
in 2020 geen zomerkampen plaats gevonden zodat er ook geen huur ontvangen is.
8011 Opbrengst verloting:
Evenzo heeft als gevolg van corona geen verloting plaatsgevonden.

8012 Subsidie:
Van de gemeente Ommen werd in 2020 geen subsidie ontvangen, waarom is nog
steeds niet duidelijk. Op dit moment ligt deze vraag nog steeds bij de gemeente
Ommen. Van de gemeente Hardenberg werd € 1.090,10 aan gehandicaptensport
subsidie ontvangen.
8013 Bijdragen (mini) Landdag
Vanwege corona is er in 2020 geen (min) Landdag georganiseerd.
8015 Opbrengst kledingcontainer:
In 2020 werd een bedrag van € 1.953,75 (2019 € 1.736,25) ontvangen wegens het
ledigen van de kleine container op de manege en de plaatsing van een kleine container
bij Jumper. Bij de manege werd 3.315kg ingezameld en bij Jumper 4.500kg in totaal
dus 7.815kg.
9090 Bijzondere baten
In 2020 werd aan stichtingen en verenigingen als de onze een éénmalige bijdrage van
€ 4.000 verstrekt ter bestrijding van de kosten c.q. gederfde inkomsten als gevolg van
de corona pandemie.

